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Nakauējūši izpiļdeit vysus lauksaimnīceibas

produktu pīgōdes veidus
Myusu apriņķis lauksaimnī-

ceibas apriņķis. Ar sovim lauk-

saiinnīceibas produktu ražoju-
mim apriņķa zemnīceiba pa-
leidz styprinot Dzimtines eko-

nomisku vareneibu, atteisteit

ryupnīceibu un ātrāk likvidēt

graujušs kara sekas. Labei-

bas, kartupeļu, gaļas un cytu
lauksaimnīceibas produktu pi-
gode vaļstei plašus dorba

zemnīceibas masu leidzdalei-

ba sociālistiskā celtnīceiba.

Dorba zemnīki-pyrmriudnī-
ki pīlīk vysus spākus un pyu-
les pi to, lai pyrmstermiņa
nūsarēkinotīs ar vaļsti vysūs
vaļsts nūdavu pīgādes veidus.

Tys dorba zamnīka piļso-
ņa pīnokums pret padūm'u
varu. Kas, jo na padūm'u va-

ra latvīšu zemnīku tyukstūšim
atdeve zemi!- Padūm'u vara

myusus atbreivoja nu vācu

verdzeibas žņaugim. „Vajaga
paleidzēt sovai, tautas varai.

Jimā muna dzeive, jimā mu-

nu bārnu nokūtne", tai dū-

moj kotrs gūdeigs zemes ryu-
kis dorba zemniks. Lauk-
saimnīceibas produktu pīgo-
des izpiļdeišonu jī uzskota

par šovu svātu pyrmkortējū
pīnokumu pret vaļsti. Ji nū-

dūd labeibu un cytus produk-
tus Uzvaras fondā, lai ar tū

paotrynot miļot63 tāvzemes

atdzimšonu.

Blokus taidim dzimtines

patriotim, pi mums ir vasaļa

virkne ļaunproteigūs vaļsts
nūdavu napiļdeitoju. Šaidus

saboteitoju3 vajaga pīspīst iz-

piļdeit sevu pilsoņa pīnokumu.
Pogostu izpyldkomiteju prīkš-
sādātoji, partorgi, partijas un

padūm'u aktivs uz vītom, li-

kās, pīteikami labi zyna, ka

labeibas un cytu produktu
sagāde ikdīniški joorganizej
un jokontrolej. Tūmār šū na-

apstreidamū patīseibu nagrib
saprast Bukmuižas un Rāznas
pogosti. Te pārstāja vest cei-

ņu par maizi. Te aizmērsa par

kartupeļu, gaļas, pina un pā-
rējus laksaimnīceibas produk-
tu pīgādi vaļstei.

Atpalikuši pogosti valk

atpakaļ vysu apriņķi. Novem-
bris beigās. Myusim beja vy-
sas īspējas izpiļdeit vy-
su veidu nūdavas. Šās īspē-
jameibas natykom sovlaiceigi
izmontājiiši. Rezuļtatā — atpa-
likšona leidz šam laikam nav

likvidēta. Kartupeļu nūdavu

plānu apriņķis izpiļdējis tikai

par 67 procenti. Apkaunojuši
valkās astē Bērzgales, Kauna-
tas un Ondrupines pogosti.
Sylajoņu pogosts kartupeļu
pigodes plānu izpiļdēja par
49 procentim.

Tālāk šaids stčvūklis nav

vairs cišams. Pīteik cīst un

liberalizēt ar ļaunprāteigim
vaļsts nūdavu napiļdēitojim
kai kulaks Jandaļs nu Maka-
šānu pogosta. Jis aproka ze-

mē vairāk kai 2000 kg. kar-

tupeļu, bet vaļstei nanūdeve
nivina kilograma. Pi vysstyn-
gtokās atbiļdeibas kulakus
nūdavu sabotētājus!

Te jāvaicoj, kū dūmoj un

kaidus leidzekļus pīlītās atpa-
lykušūs pogostu prīkšsādātāji
un partorgi b. b. Svece, Luk-

janskis, Čukste? Jī nikaidus

secynojumus sev nav jēmuši
nu Makašānu pogosta izpyld-
komitejas bejušā prīkšsādātā-
ja Gritana reiceibas, kurs

par kulaku aizbiidnīceibu at-

laists nu dorba. Jī pašapmī-
rinojtis un šūs dīnu svareigoku
vaļsts uzdavumu atstāja paš-
plyusmei.

Napīcīšami pīlikt vysus
spākus, lai nakavējūši likvi-
dēt atpalikšonu un forsēt rei-

zē ar labeibas sagādes plana
izpiļpeišonu kartupeļu, pina,
gaļas un cytu produktu pīgo-
di. Ir jouzloboj politiskais iz-

skaidrāšonas dorbs sādžās,

vysu zemnīku uzmaneiba jo-
izvērza uz lauksaimnīceibas

produktu pīgādes plana iz-

piļdeišonu un natraucātu tūs

pīvesšonu pījemšonas punktus.
Tyvākos dīnos mums uz vys
nūteiktāku jānūsarākinoj ar

vaļsti vysu veidu lauksaimnī
ceibas produktu pīgādē.
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Sakarā ar PSRS Tautas Komisāru Padūmes Prīk~sādā-

toja vitnika un Orējos Tērdznīceibas Tautas Komisārā bīdra

А. I. Mikojana picdasmytū dzim~onas dīnu un īvārojūt viņa
izcy!ūs nūpalnus partijas un padūm'u tautas prīk~ā, apbolvot
bīdru Anastasu Ivarioviču Mlkojanu ar Lenina ordeni.

PSRS Augstākos Padūmes Prezidija Prīk~sādātojs M. Kalinins

PSRS Augstākos Padūmes Prezidija Sekretārs A. Gorkins

Moskovā, Kremlī, 1945. godā, 24 novembrī.

Kandidātu izvērzēšona

apgobolu vēlēšonu ko-

misijom PSRS Augstōkōs
Padūmes vēlēšonom

Jōņs Škels -
Borkovas pogosta dorba zemnīku kandidats

Jāņs Škeļs desmita

pylnvarotais Borkovas lauku

padūmē. Daudz ir pastrādājis
Škeļs labeibas sagādes kam-

paņā. Vēļ septembra mēnesī

jis nūsarēkināja ar vaļsti lauk-

saimniceibas produktu vysūs
pīgādes veidus. Jā pīmāram
sekāja visi sādžas dorba zem-

niki, par kū jī ari beja izslū-

dynoti apriņķa gūda sarokstā.

Lyuk, kamdēļ Borkovas lauku

padūmes zemnīku sapuļcē,
kas beja veļteita kandidatūras
izvērzēšonai apgobola vēlēšo-
nu komisijai, izvēle krita uz

Jāni Škeli.
Ar runom uzastāja vairāki

zemniki. Lauku padūmes prīkš-

sādātājs Zeps raksturoja Škeli
kai gūdeigu, centeigu dorba

zemnīku, lobu organizatoru,
kurs bauda lelu autoritāti

storp zemnīkim. Ari citi uza-

stājušī izateice, ka Škeļs, byu-
dams par apgobola vēlēšonu

komisijas lūcekli, gūdam iz-

pildeis tū svareigū uz-

davumu, kas jam, kai dorba
zemnīku pārstāvim jāveic
vēlēšonu komisijā.

Par Škeļa kandidatūru nū-

bolsāja visi klotasušī. Sapuļ-
ces nūslāgumā jēme vārdu

Šķels. Jis izteice zemnīkim pa-
teiceibu par jam dāvātu uzti-

ceibu.

P. Stabrovskis -

apriņka školōtōju kandidats apgobola
vēlēšonu komisijai

Rēzeknē īsaroda 150 apriņ-
ķa školātāju, lai izvērzēt kan-
didātu apgobola vēlēšonu ko-

misijai PSRS Augstākās Pa-
dūmes vēlēšonom. Sapuļcē ar

ziņājumu uzastāja LK(b)P Rē-
zeknes apriņķa komitejas aģi-
tācijas un propog'andas nūda-

ļas vadeitoja b. Kalašņikova.
Jei īpazeistynāja sapuļces da-

leibnīkus ar kandidatūras iz-
vērzēšonas korteibu vēlēšonu
komisijai un uzaicynoja izvēr-

zēt lobokus cylvākus.
Vārdu jēme Mežvydu na-

pylnos vydusškolas direktors
b. Sviklis. Jis lyka prīškā par

kandidātu apgobola vēlēšenu

komisijas sastāvā skolotāju
Stabrovsku Piteri Franča d.

Pēc tam uzastājušais Ada-
movas napylnss vydusškolas
direktors b. Pokrotnīks rakstu-

roja Stobravsku kai vīnu nu

lobāsim školātājim, kurs gū-
dam izpiļdeis jam uzlyktūs pī-
nokumus.

Ar vīnbaļseigu sapuļces
lāmumu Stabrovskis Piters
Franča d. izvērzēts par kandi-

dātu Rēzeknes apgobola vēlē-

šonu komisijai Savīneibas Pa-
dūmes vēlēšonom.

N. Šipkovs
Viļānu sovchoza strčdnīku

un kolpotčju kūpējā sapuļcē
tyka apsprīsts vaicājums par
kandidatūras izvērzēšonu ap-
gobola vēlēšonu komisijā PSRS
Augstākos Padūmes vēlēšo-
nom.

Sovchoza direktors bidrs
Rubcovs īteic par kandidātu
vēlēšonu komisijai b. Šipkovu
Leonidu.

Bidrs Šipkovs, šoka
b. Rubcovs,—ceiņās par myu-
su Dzimtines breiveibu un

naatkareibu nav žālojis šovu

spāku un pat dzeiveibu. Ta-

gad b. Šipkovs demobilizēts
nu Sorkonās Armijas rindom

un īsastāja dorbā myusu sov-

chozā. Ari dorba frontē b. Šip-
kovs pilīk vysus spākus, lai
vairotus un styprinotūs sov-

choza saimnīceiba, lai uzalo-
botu strādniku un kolpātoju
dzeives apstākli.

—lzvērzūt b. Šipkova kan-
didatūru apgobola vēlēšonu

komisijā, beidz šuvu runu

b. Rubcovs, es asmu pčrlī-
cynots, ka ari tur jis attaisnās
tautas dovotū uzticeibu.

Sapuļces prikšsādātājs bīd-
ra Rubcova prīkšlykumu līk

uz bolsāšonas. Bolssjušu pret
vai atsaturejušūs nav. Visi par.

Lelā Tēvijas kara daleib-
niks, tagad Viļānu sovchoza

direktora vītnīks b. Šipkovs
izteice sapuļces daleibnīkim

sirsneigu pateiceibu par jam
parādeitfl lelū uzticeibu un

deve sūlejumu, ka uzlyktūs
pīnokumus vēlēšonu komisijā
izpiļdeis gūdam»

Izpiļdēja saisteibas
Vēļ oktobra mēnesī Mal-

tas MTS mašīnisti īsaslēdze
sociālistiskā saceņseibā par
ātrāku labeibas apkuļšonu
dorba zemnīku saimnīceibos.
Kotra brigāde uzajēme ar šo-

vu kuļmašinu sezonas laikā

izkuļt na možāk kai 200 ton-

nu labeibas.

Brigādes pyrmrindneicas
jau tyvu šovu saisteibu

izpiļdeišonai. Bīdra Cvetkova

brigāde, kur par mašinistu b.

Vetlovs, izkyule jau 185 ton-

nas labeibas un Ribakova bri-

gāde 175 tonnas labeibas.
Par gūdu Staļina Konstitū-

cijas dīnai mašinisti apsajēme
izkuļt vērs plana pa 25 tonnom

labeibas kotrs.
Gudvilovičs

Rēzeknes lauksaimnīceibas technikumā. Uzjāmumā: technikuma

školāni teik īpazeistynōti ar lauksaimnīceibas mašinom.



PARTIJAS ORGĀNU DORBA PČRSKOTI UN VELEŠONAS

Dorbs atzeits par

naapmīrinōjušu
Varakļānu partijas pyrm-

organizacija vīna nu lelo-
кош apriņķī. Tymā skaitos

seši VK(b)P bīdri un seši kan-

didāti. Tamdēļ dorba porsko-
ta un vēlēšonu sapuļcē pyrm-
organizacijas sekretāram beja
par kū rūnot. Tūmār šovā at-

skaites ziņojumā b. Sondars
nikč litiška napastostēja. Jis

daudz runāja par dažaidim

seikumim, dažus vārdus mi-

nēja par komunistu lelū or-

ganizējušu lūmu ātrākā labei-
bas nūdavu izpiļdeišonas pa-

beigšonā, bet nivīna vārda

napateice, kai pogostā un Va-

rakļānu piļsātā gatavojās PSRS
Augstākās Padūmes vņlē-
šonom.

Kai atskaites ziņājuma snē-

dzējs, taipat ari debatēs uza-

stojušī komunisti naattāloja
pīlaistūs tryukumus partorga-
nizacijas leidzšinejā dorbā, ru-

nāja vysp6rejūs vilciņus un

taidā kārtā naizaraisējos eisti

boļševistisko kritika un paš-
kritika.

Daudz ir tryukumu vītejos
mašinu-traktoru stacijas dorbā.

Vysu tū vajadzēja pīteikami
spylgti parādeit sapuļcē ko-
munistam b. Buglakovam. Bet

b. Buglakovs šovā runā soce

žālotīs par gryutim dorba ap-

stāklim, ka šūs gryuteibu nū-

vērsšonā uikas jam napaleidz
un 1.1.

Taipat kai Buglakovs, ari
komunists b. Jotfe šovā runā ni-

kā naminēja par piļsātasizpyld-
komitejas dorbu nasaverūt uz

tū, ka jis ir tās prīkšsādātājs.
Un runāt vajadzēja. Piļsāta
stypri cītuse nu vācu okupā-
cijas, ir pagājis gondreiž gods,
bet piļsātas izpyldkomiteja tik

pat kai nikā nav izdarējuse
piļsātas atjaunāšonai, školas

un slimneicas zīmas periodam
naapgodotas ar kurinojamū.
Partijas pyrmorganizacija jū-
ti reti nūsadorbčja ar vaicā-

jumu par piļsātas labīreiceibu

īreikāšonu, par īdzeivātāju
materialūs dzeives apstākļu
uzlobāšonu.

Pogosta izpyldkomitejas
prīkšsādātājs bīdrs Latkovskis
vārdu jēme vīneigi tamdēļ,
ka jū šovā runā kritizēja b.

Buglakovs. Bīdrs Latkovskis

vysu vaiņu par labeibas sa-

gādes plana naizpiļdeišonu
nūvēle uz MTS, jo tos kuļ-
mašīnas strodojūt slikti. Tys
ir piļneigi pareizi, ka MTS

kuļmašinas daudz slyktok
strādoj par tom kuļmašinom,
kuras pīdar zemnīkim. Tūmār

golvonais pogosta atpalikšo-
nas īmeslis labeibas sagādē
meklējams un pastāv tymā,
ka pogosta izpyldkomitejas
prīkšsādātājs' b. Latkovskis
un partorgs b Moisejs nasa-

ceinās boļševistiski par maizi.

Vineigi b. Javičs (lynu
fabrikas saimnīceibas vadei-

tājs) debatēs runāja par sasa-

gatavāšonūs PSRS Augstākās

Padūmes vēlēšonom. Pārēji,
cik radzams, uzskatēja, ka pi
jim šajā ziņā vyss kārteibā.

Patīseibā, masu politiskais
izskaidrāšonas dorbs storp
pogosta īdzeivātājim atsarūn uz

napīlaižami zarna līmeņa, agit-
kolektīvs izkleidis, nav nūor-

ganizēti pulceni Staļina Kon-

stitūcijas un „Nūlykuma par
PSRS Augstākās Padūmes vē-

lēšonom" studēšonai.

Partijas sapuļcē partorga-
nizacijas dorbu atzyna par

naapmīrinojušu. Tys ir piļnei-
gi pareizs nūvērtējums. Turp-
māk partijas organizācijai na-

kavējuši jāizloboj pīlaistūs
tryukumus šovā leidzšinejā
dorbā. Vyspyrms tys josoc nu

disciplīnas nūstyprināšonas
storp pošim komunistim. Kot-

ram partijas bīdram un kan-

didātam jāapsazynoj un jānas
atbiļ deiba par jam uztycātā
uzdavuma izpiļdeišonu. Saka-
rā ar prīkšā stovušom PSRS

Augstākos Padūmes vēlēšo-

nom, partijas pyrmorganizaci-
jai jopīgrīž vysnūpītnākā vē-

reiba pyrmsvēlēšonu propo-
gandas un agitacijas izvērsšo-
nai īdzeivātāju vydā. Atkarei-
bā nu to, kai pogostā byus
organizēta sasagatavāšona vē-

lēšonom un kaļ izvastas vēlē-

šonas, tiks vērteita partijas
prasme izlobāt sovus tauku-
mus dorbā.

Gubenko

Kai mes gatavojamēs vēlēšonom
Ar lelu pacyloteibu un sa-

jyusmu uzjēme Dekretu par

PSRS Augstākās Padūmes vē-

lēšonom Rēzeknes mozgla
dzeļžceļnīki. Lokomotivu de-

po, stacijās, vysās distancēs

un īcirkņūs izavērte aktiva

sasagatavāšona vēlēšonom.

Dzeļžceļnīki mācos Staļina

Konstitūciju un Nūlykumu par

PSRS Augstākās Padūmes vē-

lēšonom.
Vēlēšonu kompaņas jauto-

jumūs organizēti aģitatoru un

agitkolektivu vadeitoju semi-
nāri. Aģitācijās un propogan-
das dorbā pīsaisteiti visi Ko-

munisti, komjaunotne un bez-

partejiskais aktivs. Uz 20. no-

vembri dzeļžceļa mozglā strā-

dāja 137 aģitatori un propo-
gandisti, nu kurim 45 VK(b)P
bīdri un kandidāti, 16 kom-

jaunīši un 70 nu bezpartejis-
kā aktiva.

Propogaidisti un aģitatori
veikuši lelu izskaidrāšonas
dorbu. Pulceņūs nūturātas 304

apmāceibas Nūlykumā par
PSRS Augstākos Padūmes vē-

lēšonom un 285 apmāceibas
Staļina Konstitūcijā.

Vyslobok prota dorbu or-

ganizēt partijas organizācija,
kur par sekretāri ir bīdrs
Boiko. Te mčceibas nūteik

ļreguļari un ikdīnas. Puļceņu
Ivadeitājim teik nūturāti semi-

nāri, kuri ryupeigi gatavojas
šovam dorbam. Aktivu daleibu

agitacijas dorbā jem jauns
DN-6 partorganizacijas komu-
nists b. Ankins. Jis bižī

uzastoj storp strodnīkim ar

lekcijām par vēlēšonu lykumu,
par padūm'u demokrātiju
un t. t.

Tūmār reizē ar lobim dor-
ba rezuļtatim, joatzeimoj ar

tys, ka myusu partorganiza-
cijas byudamas apmirinātas
ar pulceņu skaitu, na kotru

reizi pīgriž pīteikūšu vēreibu

tam, lai tur izskaidrāšonas
dorbs tyktu izvasts augstā
līmeni. 12. distancē (partorga-
nizacijas sekretārs b. Novi-

kovs) formāli pastāv 5i pu-
lceņš. Bet kaids lobums un

šim pulceuim, ka lņloko tūs

vadeitoju daļa posi pavysam
slikti sagatavāti? Ar vinim
bīdrs Novikovs gondreiž ka
naizvad nikaida dorba. Lei-

dzeigs stāvūklis ari ORS'ā
DN—6. Te skaitās 5 pulceni,
bet dorbojās tikai divi.

Partijas organizācijas izlai-
de nu šova redzes aplūka klu-
ba dorbu, sorkonūs styurei-
šus, sīnas avīzes. Organizētās

pīcūs sorkonūs styureišūs ni-
kaids dorbs nateik izvasts, tur

nav literatūras, ni ari uzsko-
tamos agitacijas.

Izvadūt izskaidrāšonas dor-

bū storp strādnīkim un kol-

pātājim, mes izlaidem nu šo-

va redzes aplūka dorbu ar

dzeļžceļnīku gimenem Nivīnas
reizes mes nabejom jūs sasau-

kuši sapuļcē un myusu aģi-
tatori ir rati vīsi vēlētāju dzei*

vūkļūs.

Dzeļžceļa mozglā aktivi

nūritēja kandidātu izvēr-

zēšona apgobolu vēlēšo-
nu komisijom PSRS Savī-
neibas Padūmes un Tauteibu
Padūmes vēlēšonom. Apgo-
bolu vēlēšonu komisijās izvēr-
zēti un vīnbalseigi īvālāti lo-
bāki cylvāki. Tagad mes ga-

tavojamēs kandidātu izvērzē-
šonai un īvēlēšonai īcirkņu
vēlēšonu komisiju sastāvam.

Prīkšzeimeigi sasagatavotīs
PSRS Augstākos Padūmes vē-

lēšonom— nūpītns porbaudē-
jums myusu komunistim. Myu-
su naatlīkams uzdavums—na-

kavējūši nūvērst vysus tryu-
kumus leidzšinejā dorbā, pla-
ši izvēršūt masu politiskā iz-

skaidrāšonas dorbu storp vē-

lētojim —dzeļžcelnīkim.

A. Āboļiņš,
dzelžceja mozgla partijas organizā-
cijas sekretārs.

A. Āboļiņš

Pórtraukt sakarus ar tautas nūdevējim
Nu redakcijas

Zamok ivītojam B. Zuša vēstules piļneigu tekstu. Zutis pārtrau-
cis sakarus ar latvīšu buržuaziski-nacionalistiskim elementim, izbei-
dzis nūzidzegū bandita darbeibu un atsagrīzīs gūdeigā dorbā.

Šei vēstule, pēc myusu dūmom, pīteikami spylgti rčda, kaida

nūzidzeiga lūma pīkrituse un joprūjom vēļ pīkreit latvīšu buržuaziska-

jim nacionalistim, cik daudz pūsta un osoru viņi sagādājuši latvišu

dorba tautai.

Piļneigi portraukt sakarus ar nageleigajim latvišu tautas nude-

vējim, atsagrīstls gūdeigā dorbā, kai tu izdarējis A. Zutis, un aktivi

pisadaleitīs breivas padum'u dzeives celtnīceibā tys ir vīneigais
globšonas ceļš visim tīm, kas krituši latvīšu buržuāziskus nacionālistu
zamiskajūs teiklūs.

GUDOJAMAIS REDAKTOR'!

Lyudzu īvītot Jyusu laikrok.stā
munu pateiceibas vēstuli Padūm'u
varai un aicynojumu tīm, kas lei-

dzeigi maņ, bet kas vāļ leidz šam
laikam jāprūjom moldos un sago-

doj clsšonas sev un citim.
Es, Zutis Ontons, Ludzas apriņ-

ķa Nautrānu pogosta Kristiņu sā-
džas īdzeivātojs, asmu dorba zem-

nīka dāls ar možu izgleiteibu. Pī-

teikamas, un it sevišķi politiskas
izgleiteibas tryukums šovā laikā
nūvede mani Ulmaņa fašistiskās

„aizsorgu" organizācijas rindās.
Fašistiski-buržuaziskūe nacionāli-
stu ītekme es ari 1940.-1941. godā,
t.i. padūm'u varas laikā namainē-
ju šovu dzeives ceļu, un tys īgryu-
de mani veļ dziļāk grākūs.

Kad vācu fašistiskais karaspāks
1941. godā sagrčbe Latvijas PSR_,
latvišu nacionālisti paslūdynāja tu

par breivas, pātstoveigas'Latvijas
atdzimšonas sākumu, un maņ nū-

tyka taida nalaime, ka es nūtīcēju
tam un īsastOjūs dlnastā par pogo-
sta vaļdes lūcekli, un vācu fašisti,
prūtams, munom rūkom žņaudze
latvīšu buržuāziskus nacionālistu

pordūtū latvīšu tautu. Tymus
apstākļus, prūtams, nevarēja i ru-

nas byut par breivu Latviju. Par

tū es psrsalīcynojūs jau vācu oku-
pācijas laikā, tū saprota vysa tau-

ta, bet izejas nabeja, un tikai Sor-
konās Armijas uzvaru pylnais uz-

brukums atbreivoja myusu saim-
nīceibu nu izpūsteišonas un myu-
sus, kai nāciju, nu iznycynsšonas.

Par speiti tam, ka vaicājums
beja pOrok skaidrs, es izdarēju
vēļ vīnu un pošu napīdūdamākū
klaidu tajā vītā, lai īstātīs va-

rūneigos Sorkonos Armijas rindos,
kai tū darēja vyss lelum lelais lat-

višu patriotu vairums, es sāču

slēptīs nu varas organlm. Buržua-
ziski-nacionalistiskī tenkātāji ībai-

deja mani ar tu, ka ar mani izarē-
kināšūtīs par dīnastu pi vācu oku-

pantim, un zam jūs spīdlņa es

nūsastāju uz ceiņas ceļa pret pa-
dūm'u varas organim, kas sevī
Imīsoj latvīšu tautu Sākumā sle-

pus vīns pats, tad sasavīnājūs ar

citim taidim pošim kai es,

pēc tam sagādājam īrūčus, tad
nāce pretošonos varas pārstāvim
un, beidzūt, par mežūnim un zvē-
rini klyvuši, mēs sācem laupeit un

slapkavot mīreigus īdzeivotājus,
t.i. taidus pošus dorba zemnīkus,
nu kaidim arī es asmu cēlīs.

Lyuk, taids ir eisumā muns

dzeives ceļš—kauna cejš. Unprū-
tams, maņ, kas nasaprotu Padum'u

varu, pošas tautas varas eistū byu-
teibu dziļu demokrātisku īdobu,
maņ beja gryuti īskaitēt un ticēt, ka

maņ ir tīseiba pretendēt kaut uz

vysnīceigoku icīteibu nu

varas puses. Daudz kū es pordu-
rnāju, slāpdamīs mežā gon vīnoi-

ne, gou kūpā ar citim.

_

Sākumā, kad personas, kas slē-

pēs mežā, izvērzēja mani par šovu

vadeitoju un kad maņ pakļauti ban-
diti prasēja, lai es reikotūs, es bai-
deidamīs Padūm'u varas orgānu
sūda, centūs ticēt un porlīcynot
cytus, ka vācīši var atsagristīs, bet
kad viņi kapitulēja bez nūteiku-
mim, vajadzēja izdūmāt kaut kū
cytu, un es soču porlīcynot sovus

ļauds par tū, ka myusu ikšejās lī-

tos vajaga īsajauktīs ārvaļstem.
Eistineiba tak maņ rodeja, ka es
mānu sevi, mānu ari cytus un va-

du viņus pūstā. Apzineigokī cylvā-
ki soce atsagristīs mīreigā dorbā,
bet samaitāji un viglas īdzeivāšo-

nas koreigī staigāja kai paraziti pa

zemnīku sātom, Žyupoja, aprēja
zemnīku lobomu, bet tur, kur

mums atteice - laupēja un slapka-
voja.

Pec tam es nusaškirus un vīn-
tuleibā pordūmoju vysu šovu dzei-
ves ceļu, nūlēmu īsarastīs vaļsts
varas orgānu reiceibā un atbildēt

par vysu padareitū. Bet Padūm'u
varas orgānu humanitāte izarode-

jos leloka par vysu, kū es beju
varējis gaideit. lzarodejos,_ ka Pa-
dūm'u vara nasataisos izarēkinotīs
un atsarībtīs cylvakim, kas agrāk
majdejušīs un sagādājuši daudz

napatikšonu un ļaunuma īdzeivo-

tojim.Un tikai tagad es pīnocei-
gā mārā saprotu, kū nūzeimoj pa-
dūm,u vara un tās demokrātiskais

saturs, tos tautiskums, cilvēceiba
un humanitāte. Pēc tč nagribūt po-
šam sev jāvaicoj kura vaļdeiba
pasauli gon varatu tai izaturētīs,
un tu atbiļdi - sev— „Taidas vaļ-
deibas nav izjemūt Padūm'u".
Vācu fašistiski vērdzyātoji šāve

cylvāku par vysnīceigokū pārkā-
pumu.

Un tai nu es tagad asmu brei-
veiba un speru pyrmūs sūļus uz

mīreigu dorbu. 1945 gada 24. ok-

tobrī es īsarodūs breivprāteigi an

tagad varu sākt atjaunot šovu

māju, nu kuras vocu okupanti, at-

sakopdamīs, atstājuši tikai pama-
tus. Sakarā ar tū maņ gribās uzai-

cināt ļaudis, kuri vēļ ieidz šam
laikam moldos taipat ka es maļ-
dejūs, sekot munam pīmāram un

izpērkt šovu vaini gūdeigā dorbā

un byut_dereigim Padūm'u sabīd-
reibas lūceklim.

Aplīcynojūt šovu bezgaleigu pa-
teiceibu Padūm'u varai, kas deve

maņ īspēju atsagristīs pi sovim
barnim, ģimenes un šovā saimni-

ba, es sūlūs, cik muni spāki at-

ļaun, strādāt sovas dzimtines lo-

bā un byut vysur par paraugu.
Visim banditim, kas tyvčkā lai-

kā nabyus pisateikušls, josaprut, ka

viņus nūlādes na tikai viņu kaimi-

ņi, bet an viņu barni, kuri nava-

rēs pīdut vacokim banditim
viņu nūzigumus pret tautu. Rāgs,
ka tāvs bejis bandits, byus vys-
brīsmeigokās atmiņas bārnam vy-
su myužu. Tl,_ kas vēļ skraida pa
mežu, lai saprūt;

ka viņi var klyut
par vysbrīsmeigskim Inaidnīkim

sovim bārnim Tū vajaga jo drei-
žok izbeigt, šū kauna pvlnu un

brīsmeigū nūzigumu banditizmu.
Aicynoju naticēt latvīšu

buržuaziskajim nacionalistim. Viui

vocu sulaini gribēja īgryust na-

laimē myusu Latviju un atdūt vo-

cu laupeitojim, bet Sorkono Armi-

ja satnce viņus galeigi un uz vi-
sim laikim,

Izbaudējis bandita liktini, es

šū klaidu vairs nikod naatkortošu,
es censšūs byut gudeigs un prikš-
zeimeigs Padūm'u Latvijas pilso-
nis. Es suļoju pa jaunu, gaišu, ce-

reibu pylnu ceļu kupsūlī ar vysu
latvīšu tautu. Su ceļu maņ apgai-
smoja Padūm'u vara.

Banditi, kas asat mežā, naka-

vējūši portraucit nūzidzeīgū dar-
beibu, cytaidi jyusim draud styngrs
sūds.

Novi bez žēlesteibas buržua-

ziskim nacionalistim, vocu kolpim,
āgentim, kas kurinoj nūzigumus
pret latvīšu tautu!

A. Zutis,
1945. goda, 28. oktobrī. Nautranu

pog., „Kristiņūs"

A. Zutis
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